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LA 44-a HISPANA KONGRESO
En Seviljo estis reprezentata nia Grupo per kei- 

kaj el niaj samklubanoj, ĉeestanto en la ĝenerala 
kunveno, fake en ILEI, Redaktoroj de Gazetoj, Jubi- 
lea Kongreso, kaj ceteraj arta vespero, duontaga kaj 
tuttaga ekskurso, vojaĝo per ŝipo tra la rivero Gua- 
dalquivir... kaj la tuta programero, kiun la E-Gru- 
po de Seviljo organizis tre bela kaj ĉarma. Ni fe- 
liĉas la mirindan laboron de la L.K.K. de Seviljo.

Jen kelkaj konkludoj de la kongreso:
-Instigi al la Ministerio de Turismo la eldonadon 

de turismaj broŝuroj en Esperanto.
-Okazigi la 47-an Hispanan Kongreson de E-o en Ma- 

drido, dum la sankta semajno ati pasko, pro la 
koincido kun la Jubilea Kongreso de Varsovio, 
tiamaniere ĉiu partoprenonto povos aranĝi sian 
feriadon. Okaze de la jubilea kongreso, tradu- 
ki kaj eldoni novajn esperantajn librojn, am- 
pleksi kaj altniveli novan dulingvan vortaron. 
Desegni allogan afiŝon kaj peti esperantan poŝ- 
tmarkon.

-La kunveno de redaktoroj parolis pri la uzado de 
la supersigno de la duonvokalo ŭ per tajpa kun- 
metita akcento kaj uzi arabajn ciferojn ansta- taŭ romanajn.

-La kunveno de ILEI, tra longa eksposicio de s-ro 
Zaragoza pri lia granda kaj ampleksa laboro, 
pritraktis la bezonon plani programon laŭ tri 
nivelaj ekzamenoj, publikigi ĝin al ĉiu E-Gru- 
po, por unuigi la nivelojn, kune kun konvena 
bibliografio.
Ni deziras fruktodonajn konkludojn de la kong- 

reso kaj atendas kunveni en Kartageno dum la 45-an 
Hispanan Kongreson,

JOHANO

4^-a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO
CARTAGENA, 5-9 Julio 1985
Petu aliĝilojn. Poŝta adreso: Apartado de Correos

461 CARTAGENA (Murcia)



TRIMONATA PROGRAMO
DE LA
VALENCIA ESPERANTO-GRUPO
oktobro-novembro-decembro
Ciuj agoj okazos en nia sociala ejo: G. V. Fernando 
el Catĉlico, 45, de la 7-a ĝis la 9~a vespere.
ELEMENTA KURSO GVIDATA DE S-RO FELIX NAVARRO 
ekde la l-a de oktobro, ĉiuj lundoj, merkredoj kaj 
vendredoj. Informu al viaj amikoj kaj konatuloj.
PAROLATA KURSO GVIDATA DE S-RO JOHANO ANTONO 
GIMENEZ 
gkde la l-a de oktobro, ĉiuj lundoj kaj merkredoj. 
Cu via esperanta parolado ne bezonas pli da ekzer- 
co j?
KASTILLINGVAJ PRELEGOJ PRI ESPERANTOLOGIO
18-a  oktobro.- Kia internacia lingvo?8-a  novembro.- Ĉu artefarita lingvo?
Partoprenu en la pripensado kaj diskuto de tiaj 
temoj.
EKSKUHSO-RENKONTIGO EN ALBARRACIN
27-28  oktobro.
Por interkonatigi esperantistoj de Madrido, Arago- 
no, Katalunio kaj Valencio, kaj eble ankaŭ de Kas- 
tilio-La Manĉa.
ESPERANTA-TAGO - 25 OKTOBRO
Marichin Fonfria, Antonio Leĉn kaj Dario Cervera 
informos nin esperante pri sia vojaĝo tra tekoslo- 
vakio, Germanio kaj Italio.
Venu aŭskulti bonan esperanton por praktiki.
16 DECEMBRO - ZAMENHOFA TAGO
Ni devas festi tian tagon esperante, liai, ni jam 
devas pretigi nian esperantan partoprenon.



TAGON EN 11 EL ALTO MAESTRAZGO"
La pasintan trian de Junio, kun blua ĉielo kaj 

brila suno, preskaŭ kvindek geesperantistoj vojaĝis 
per luksa buso al "El Alto Maestrazgo", kie Ja aero 
estis primaverodora.

Ni matenmanĝis en tipa restoracio de "La Ermita 
de Vallivana", kaj iomete poste ni alvenis al More- 
lla, historia urbo de la provinco de Costellon. Tie 
ni trapasis la Sanktan Pafilon Pordon, ĉirkaŭante pi- 
ede la du kilometrojn kaj duononda muregoj de la ur- 
bo. Plu promenante ni alvenis tra ĝiaj tipaj stratoj 
al la muzeo kaj ruinoj de la Reĝa Monahejo de Sankta 
Francisko kaj ĝia Kastelo.

Poste ankaŭ ni vizitis la bazilikon de Santa Ma- 
ria la Mayor.

Kelkajn kilometrojn mallonge, situas Mirambel, 
en la provinco de Teruel, kien'ni alvenis tra streta 
vojo, meze de la kampo kaj verdaj montoj. La vilaĝo 
estas tia kia dum la Meza Epoko, pro siaj bone konsi 
servitaj muregoj. Ni trairis la stratojn, same kiel 
Pio Baroja iam trapasis, por poste verki sian libron 
"La Venta de Mirambel". En 1981 la Europa Konsilan- 
taro donis la unuan premion EUROPA NOSTRA al Miram- 
bel, pro ĝia konservado kaj restaurado. La plato es- 
tis donita de ŝia Mosto la Reĝino Dona Sofia, dum 
la pasinta jaro.

Je dektri kilometrojn de tie, sur rokego staras 
Cantavieja, vilaĝo kiun elektis la generalo Cabrera 
kiel ĉefa militistejo dum la Karlista Milito. Ni vi- 
zitis la Plaza Mayor, mezepoke aspekta, purigita de 
la nepo de la mondfama pentristo Sorolla, ĉar lia 
avo naskiĝis en tiu ĉi vilaĝo. Poste ni vizitis la 
preĝejon, kiu estas tiel granda kiel katedralo, es- 
tante la plej granda preĝejo en la provinco de Te- 
ruel.

AŬdante popolkanzonojn el Aragono ni alvenis 
buse al Iglesuela del Cid, je 1227 m. supermare, 
por tagmanĝi en la restoracio "Casa Amada". La me- 
nuo estis en Esperanto kaj konsistis el pladoj de 
la regiono. Poste ni promenis tra la vilaĝo el na- 
polstilaj domoj kaj altaj turoj. Ni ankaŭ havis te- 
mpon por vidi ĝiajn teksajn metiejojn kaj ĝiajn du- 
dek du mil ŝinkojn pendantajn en libera aero.

Dumla reveno ni vidis bildbendojn "Valencia", 



"Valencia en Fallas", "Corpus Christi" kaj "El Ma- 
estrazgo", ĝentile pruntedonitaj de la valencia Ur- 
bodomo kaj la Komunumo de "El Maestrazgo".

Proksimume je la naŭa kaj duono, ni alvenis Va- 
lencion, kvazaŭ dezirante rekomenci la trairadon, 
ĉar ĝi aspektis por ni ne peza vojaĝo, sed amuza 
promeno.

MAGAMO

"LA MIRINDA LIBRO"
Ĉu vi kuraĝas redakti bonnivele? ĉu vi intencas 

partopreni en esperantaj konkursoj? Legu nepre ĉi 
tiun libron. Tra ĝiaj paĝoj vi povos legi la ĉefajn 
redaktaĵojn premiitajn en la Internacia Literatura 
Konkurso "Ramĉn Solera", organizita en Barcelona Es- 
peranto Centro, la pasintan 4-an de decembro de 1983.

La venkintaj redaktaĵoj estis elektitaj laŭ opi- 
nioj de s-roj Miguel A. Gutierrez, Petro Nuez kaj 
Giordano Moya.

Aĉetu ĉi tiun libron al nia libro-servanto. Gia 
prezo estas JOO p-toj, kaj nur restas dek ekzemple- 
roj. Ne prokrastu ĝian aĉetadon.

Cu poste vi partoprenos en iu ajn venonta kon- 
kurso? johano

INTER KAMARADOJ
- Ĉu vi memoras pri tiu konjakbotelo, kiun mi 

havas en mia ĉambro?
- Jes, mi memoras.- Do, hieraŭ nokte iu eniris en mian ĉambron 

Kaj trinkis la duonon de la konjako.
- Kaj vi suspektas pri mi?- Ne. Mi estas absolute certa ke vi ne estis kiu 

trinkis ĝin.
- Kial?- Ĉar se estus vi kiu trinkis, vi trinkus ĉion, 

ne la duonon.



LA GROTOJ EN BULGARIO
Bela lando estaa Bulgario! Per siaj multnombraj 

turistaj objektoj kaj varia naturo ĝi allogas ĉiu- 
jaro turistojn-naturamikojn.

Unu el la riĉaĵoj estas la pompaj subteraj gro- 
toj, kalitaJ en la sino de kalkecaj montetoj. Lau 
sia grandeco kaj interna enhavo ili apartenas al la 
plej rimarkindaj naturaj fenomenoj, loko por inte- 
resaj esploroj de la morta naturo.

La beleco kaj mistereco de la grotoj konsternas 
la homon, allogas lin, altiras lian atenton. Anko- 
raŭ en la malhelaj epokoj de sia apero sur la tero 
li serĉis en ili sekuran azilon de la sovaĝaj bea- 
toj. En la grotoj multaj popoloj kaŝis sin de la 
barbaroj kaj okupantoj. Mirigaj, kuriozaj legendoj 
rakontas pri grotaj drakoj, pri kaŝitaj trezoroj. 
Granda estas la intereso al la groto j-analoj, en k:L 
uj estas enskribitaj la unuaj paĝoj de la deveno de 
la vivo kaj de la homa historio. Intereso, liberigi^ 
ta de timo kaj superstiĉo, intereso pure scienca kaj 
estetika. La esploro de la grotaj tavoloj montras 
kaj pruvas la fazojn de la evoluo de nia grota pra- 
avo, kiel li aspektis, kiaj estis liaj vivrimedoj, 
kion li manĝis.La grotoj estas interesaj ne nur por la scien- 
cistoj. La interno de Ĉiu groto proponas neforgese- 
blajn vidaĵojn: la pompo kaj la majesteco de la mor 
ta naturo de la subtera mondo, kaŝita en la mallumo 
de la eterneco!... Mirindaj stalagmitoj kaj stalak- 
titoj kun strangaj formoj ornamas la grotajn murojn 
kaj plafonojn. Kolonoj kaj drapiraĵoj, fabelaj kas- 
teloj kaj turoj aperiĝas je ĉiu paŝo tra la subte- 
raj labirintoj. Miloj da jaroj la naturo skulptis 
kaj ĵaluze gardis ilin.

En Bulgario la grotoj (pli ol 2000) estas dis- 
ĵetitaj tra la tuta lando, en la apudriveraj rokoj, 
en la regionoj de Danubo kaj Dobruĝa, je la bordo 
de la Nigra Maro, en la montoj. La ŝtato prizorgas 
ilin. Kiel naciaj turistaj objektoj funkcias 16, 
kaj 6 estas bonaranĝitaj kaj elektricigitaj• 

"MAGURA11 - la groto ĉe vilaĝo RabiŜa (regiono 
de Belogradĉik), unu el la plej belaj bulgaraj gro- 
toj, estas grandega labirinto, longa 3000 metrojn, 
fama per siaj surrokaj desegnaĵoj de IX-VIII jar- 



cento antaŭ la nova erao» La primitiva pentristo 
desegnis sur la grotaj muroj de unu interna galerio 
per nigra "guano" (vesperta sterko) apartajn besta- 
jn figurojn kaj scenojn el la vivo de la pratempaj 
homoj» Apud la groto, en muzeo estas kolektitaj va- 
loraj objektoj, trovitaj ĉe la esplorfosadoj La el- 
irejo de la groto kondukas al la pitoreska RabiŜa- lago, kio oni povas promeni per boato. En la prok- 
simeco de 100 m., sude de la lago, troviĝas kampa- 
dejo kaj ĉe la grota enirejo, motelo kun restoracio.

La groto "magura" distancas 31 km. de la famaj rokoj de Belogradĉik kaj estas vizitebla dum la tu- 
ta jaro.

nLEPENIRA" - la plej populara groto en Bulgaria 
Gia nomo devenas de la konstanta temperaturo (515- 
4,5) kaj de ĝiaj stalagmitoj, formitaj en la enire- jo. Ŝtona Stuparo kondukas al tie^n. "Lago", eta ba- 
seno kun kristale pura akvo. Kelkaj lumĵetiloj kaj 
dekoj da elektrikaj lampoj donas al la groto pli da 
belecon kaj pitoreskon. Proksime al la enirejo tu- 
rista bazo proponas 80 lokojn kaj restoracion. La 
groto troviĝas 16 km. sudokcidente de urbo Vraca, 
85O m. sur la mara nivelo.

Alia populara groto estas "Temnata dupka" (La 
malhela kavo), ĉe stacidomo Lakatnik. Gi estas la- 
birinto de koridoroj. De la profundeco de vasta su- btera lago Ŝprucas klara kaj pura akvo.^Ĝojigas kaj 
mirigas la beleco de majesta akvofalo. Gia bruego 
estas tiel forta, ke Ĉio ĉirkaŭe tremas."SAJOVA PUPRA" - groto, situata 1 km. de vilaĝo 
Malka Brestnika. Riĉa je belegaj formaĵoj, kolonoj, 
kortenoj, grandegaj stalaktitoj. Malgranda hotelo 
proponas tranokton kaj du restoracioj, bongustan 
manĝadon kaj la faman "brestniSka halvao" (orienta 
dolĉaĵo el sezamoleo)."SNEĴANKA" - troviĝas proksime de urbo Peŝtera. 
En ĝi estas trovitaj argilaj objektoj kaj ostoj. La 
groto estas riĉa je figuroj. Ege interesa estas la 
groto de gabela "Neĝulino" kaj sep nanoj. La plafo- 
no de la enireja galerio similas frostigita pluvo.

La bulgaraj grotoj kaŝas centjarajn sekretojn, 
kiuj allogas la turistojn-naturamikojn kaj la sci- 
enculojn-speleologojn. Per multe da lerteco kaj per- 
fekta rok-alpeca tekniko ili penetras pli kaj pli 
profunde en la grotajn internaĵojn.
Sofio, III, 1984 ULUA KOLEVA
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Jen estas alia nova, origina, kortuŝinta ins-truhelpilo, kapabla emocii la gelernantojn, ne pro 
ties melodio, kiu ne multe plaĉas al mi, sed pro la 
teksto kaj la cirkonstancoj verki ĝin.

Temas pri pionira poemeto, verkita de la genia 
Zamenhof en tre malfacilaj, perturbaj, malserenecaj 
tagoj. La malpacienco, timo, malespero agitis sam- 
tempe la koron de Zamenhof. Li decidis eldoni sian 
por ni mirindan verkon: La Internacia Lingvo.

Vane li serĉadis eldononton. Neniu deziris ris- 
ki sian monon. Sed bonsorte intervenis la tiama bo- 
patro de la Majstro, helpema idealista homo, kiu di-



venis ke lia bofilo estis geniulo. La patro de Kla- 
ra Zilbernik, simpla komercisto, alportis la nece- 
san monon por presigi la unuajn gramatikojn de Es- 
peranto.

La presprovaĵoj bezonis tempon, ankaŭ la cenzu- 
risto, kaj la koro de nia elpensinto, konstante, persiste batadis.

En tiaj ekscitintaj tagoj, kiam la dezirata, 
avida momento alvenis en kiu aperis la lernolibro 
al la publiko kaj estus neeble reiri; en kiu li, 
juna kuracisto ĵus edziĝinta, la estonta trankvi- 
leco de li kaj familio dependis de la publiko. En 
tiuj sentemaj, emociitaj tagoj, li multe timegis 
ke oni povu juĝi lin kiel Rimera fantaziulo, kiu 
pensis pri utopiaj idiomaĵoj anstataŭ cerbumi, en- 
pensiĝi pri la plej bonaj kuraciloj por la malsa- 
nuloj. En tiuj dubaj kaj gravegaj cirkonstancoj, 
Zamenhof verkis Ĉi tiun mirindan versaĵon:

HO, MIA KOR'
Ho, mia kor', ne batu maltrankvile, 
El mia brusto nun ne saltu for!. 
Jam teni min ne povas mi facile, 
Ho, mia kor*!.
Ho mia kor'!. Post longa laborado 
Cu mi ne venkos en decida hor'!. 
Sufiĉe!, trankviliĝu de l'batado, 
Ho, mia kor'!•

Multaj "kleruloj", inter ili lingvistika diplo- 
mito, amiko mia, ankaŭ diris al mi ke Esperanto ne 
taŭgas por la poezio!.

E. NAVARRO

Unu araneo piediras sur fervojo kiam subite ĝi vidas ke trajno alproksimiĝas rapide. En tiu motnen- 
to unu piedeto de la araneo restas kaptita en relo. 
La trajno alproksimiĝas, alproksimiĝas tre rapide. 
La araneo tiras kun forto de sia piedeto kaj ne po- 
vas liberigi ĝin. Fine ĝi diras: "Mi jam faris mian 
eblon. Se la trajno elreliĝas, mi ne povis malebli- 
gi". KLARA



RENKONTIGO EN MANISES
La pasintan 17-an de Junio okazis en la indus- 

tria urbo, mondfama pro ĝia ceramiko, Manises, nia 
dekdua Renkontiĝo de la Valencia Esperantistaro. La 
ejo estis la privata lernejo "Sagrado Corazĉn de 
Jesŭs", proksime al la urbodomo, kiun treege ĝenti- 
le pruntedonis al la valencia grupo por la aktoj la 
Parohestro de Manises. La Organiza Komitato tre mul- 
t e «Janka s lin pro lia ĝentileco kaj afableco.

Je la dekdua horo komencis la aktoj, kiuj estis 
kiel oni antauvidis, kun la salutvortoj de la repre- 
zentanto j de ĉiu grupo el la Valencia Komunumo, de 
la Prezidanto de la valencia grupo, s-no Pont, de 
la ĉefo de la Organiza Komitato, s-no Ricarte kaj 
de la reprezentanto de la urbo, s-ro Moreno Royo, 
oficiala kronikisto el Manises. Post la diplomdis- 
donado oni akordis dum la asembleo organizi la ve- 
nontan Renkontiĝon en la provinco de Castellĉn kaj 
ankaŭ fari ilin denun ne dum Majo aŭ Junio, sed dum 
Oktobro, ĉar kiel ĉiuj ja scias deĉiam estis proble- 
moj por organizi la renkontiĝojn dum tiuj ĉi mona- 
to j . Je la unua horo estis projekcio de lumbildoj, 
fare de s-no Keefe, pri liaj vojaĝoj tra Eŭropo.

Je la dua horo, oni vizitis la urban preĝejon 
gvidataj ĉiumomente de S-ro Moreno Royo. Ankaŭ lin 
ni volas danki por lia ĉeesto en la aktoj kaj pos- 
ta gvidado tra la preĝejo, kiu havas grandajn arta- 
jn trezorojn.Poste, la bankedo estis en la restoracio "Alcŭ- 
cer II" en Manises, kie ni povis reakiri niajn for- 
tojn perditajn dum la mateno. Post la bona manĝado 
ni adiaŭis kaj... ĜIS LA VENONTA RENKONTIGO.

S. RICARTE

-Cu vi ne scias ke estas malpermesata sin bani ĉi tie?, diras la parkogardisto al sinjoro kiu es- 
tas en la parkobaseno.

-Sed, mi ne banas min, mi estas dronante!
-Ha! tio estas alia afero. ULEKSO



SOCIETA VIVO
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La pasintan tridekan de 
Majo, oni festis en gaja 
kaj juna etoso, la unu- 
an jaron de Marta Diago 
Romero, Ĉe ŝiaj gepatroj 
Ram6n kaj Mari Sol. Marta 
estas nuntempe la plej 
juna societanino de 
nia Grupo.

La ĝoja kaj bele- ga infanino estingis 
la kandelon, kiu es- 
tis sur la bonega 
paŝtelo farita 
ŝia patrino. 
Poste ĉiuj ni 
manĝadis•

MAGAMO

ELDONITAJ £lIS NUN PLI OL 20.000 EKZEMPLEROJ
La plej vendita esperanto-libro, en la tuta his- torio, jam estas en nia Libro-Servo.
En 230 paĝoj, la perfektiga lernolibro prezentas 

30 lecionojn kune kun 180 lingvaj ekzercoj, al ĉiuj 
lecionoj estas aldonitaj literaturaj©, ktp.La lernolibro nomiĝas PAŜOJ AL PLENA POSEDO, de 
la akademiano Milliam Auld. Eldonita de Heroldo de Esperanto.

Prezo nun: 670 pesetojn.
MAGAMO

Edita: Grupo Esperanto de Valencia
Dep. Legal V-I683 -I983 Redactor: Jos6 Pĉrez Sempere



KRUCENIGMO NQ 12
HORIZONTALE: l.-(Rad. Inv.) 
La dudekkvarona parto de la 
tago. Plej alta grado (kun 
ec). 2«-(Rad.) Ami per res- 
petoplena pasio. (Invĵ) Aro 
da pakitaj objektoj. 3«-0b- 
servo pri la situacio de iuj 
planedoj aŭ stelaroj, je la 
horo de naskiĝo de infano, 
4.-(Rad. Inv.) Moviĝi malp- 
roksimen de iu aŭ io. Fina- 
jo de. la derivitaj adverboj. 
Mi kaj unu alia. 5•-Tre uza- 
ta metalo, kia simbolo estas 
Zn. 6.-Prefikso montranta la 

de ALIA-GO

peredziĝan parencecon. Senvoĉa ploziva konsonanto. 
(Inv.) Sufikso montranta inklinon al io. 7«~Kr*an 
imagipovon. 8.-Maniere, kiel per la verkoj de la ho- 
mo esprimigas lia percepto de la belo. Flaveca ĝis 
ruĝeca tero, el ferika-oksidhava argilo. 9«-0eman- 
da neŭtra pronomo. Malgranda, malintensa.
VERTIKALE: 1,-Fadenforma epiderma elkreskaĵo kovra i>- 
ta la korpon de homo. Aparta dividaĵo de kesto. 2,- 
(Rad.) Eligi materiajn nevideblajn korperojn. Meti 
ion sur vojon, por malhelpi la iradon. 3»-Ĉirkaŭa 
linio, kie finiĝas nia vidkapablo. 4.-Nomo de konso- 
nanto. Finaĵo de la infinitivo. (Rad.) Genro de daŭ- 
rafoliaj aziaj arbedoj. 5»~RHata al sento. 6.-Nu- 
meralo, kvar per du. Simbolo de kalio. Nomo de la 
lasta litero. 7«-Tsorie kaj science pri la meftanis- 
moj reguligantaj la produktadon kaj distribuadon do 
la riĉaĵoj. 8.-Senpense, naive kaj iom stulte rigpr- 
dadi. (Inv.) Estanta en troa kvanto, superanta la 
ĝustan mezuron. 9«-Grupo da homoj, kunigitaj per la 
sama agado. Patriarko, prapatro de la tri konataj 
homaj rasoj.
SOLVO DE LA ANTAŬA KRUCENIGMO
HORIZONTALE: l.-H. 2.-Dio. 3.-Kosmo. 4.-Dimanĉo. 
5.-Leki. Inat. 6.-Cenobit. 7«-Ri6ul. 8.-Ois. 9.-N. 
VERTIKALE: l.-L. 2.-Dec. 3«-kiker. 4.-Dominio. 5«- 
Hisa. Oĉin. 6.-Omnibus. 7»-°8nil. 8.-0at. 9»-T.


